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Toen wij in het ,, Tijdschrift voor Entomologie", Deel LXIII,

blz. 176, een nieuwen Attacus-vorm van Burma beschreven,

hadden wij niet gedacht reeds zoo spoedig wederom een

nieuwen vorm te kunnen publiceeren.

Het feit, dat de Balivorm afwijkt van die van Java en

Flores, sterkt ons in de overtuiging, dat op de verschillende

eilanden en eilandengroepen overal verschillende rassen

voorkomen, die onderling zoodanig van elkander verschillen,

dat men ze gerust in ondersoorten kan splitsen en als zoo-

danig beschrijven.

Volstrekt niet onmogelijk is het, dat het genus Attacus

bezig is te veranderen, en zullen naar wij hopen de ento-

mologen, die na ons komen, dank zij onze zwakke pogingen,

misschien beter in staat zijn dan wij op dit oogenblik zich

een oordeel te vormen omtrent de wijze, waarop deze ver-

anderingen in den loop der tijden zijn voortgeschreden.

Of deze veranderingen met sprongen gaan, of dat wij hier

met langzaam varieeren te maken hebben, dit kunnen wij

nog niet beoordeelen. Alles wat wij kunnen doen is het

constateeren van nu bestaande vormen.

De Attacus van Bali, waarvan 6 rSd en 7 $$ in de collectie

JURRIAANSE aanwezig zijn, vertoont bij vergelijking met voor-

werpen van Java de volgende verschillen :

cf. De basale lijn in de voorvleugels is bijna geheel

zonder wit, en wordt deze slechts aangeduid door een vrij

flauwe zwartachtige teekening, die basaalwaarts minder sterk
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gebogen is. Bij sommige aanwezige exemplaren is het wit

geheel verdwenen.

Ook de discale witte lijn is zeer gereduceerd, doch ver-

toont bijna altijd aan de costa nog een witte vlek. Bij

sommige stukken echter is ook elk spoor van wit verdwenen.

De zwarte gegolfde sub-marginale lijn is zeer scherp ge-

teekend, en verloopt apicaalvvaarts veel verder dan bij de

Java-exemplaren. De basale gele bestuiving naast deze lijn

is veel helderder.

De achtervleugels vertoonen dezelfde eigenschappen als

de voorvleugels. Bij sommige exemplaren is de witte lijn,

die rond het discale veld loopt, zoo goed als verdwenen en

blijft alleen de zwarte omlijsting over.

De onderzijde vertoont geen constante verschillen met de

Java-exemplaren.

$. De vrouwelijke stukken vertoonen veel overeenkomst

met de Java-vormen, de witte lijnen op voor- en achter-

vleugels zijn smaller en minder geprononceerd. Dit komt

voornamelijk uit op het basale gedeelte, alwaar bij sommige

stukken het wit dezer lijnen zoo goed als geheel verdwenen is.

Wij hebben dezen vorm genoemd :

„Attacus atlas baliensis". Subsp. nov.

De kosten voor het maken van een plaat in het Tijd-

schrift zijn zóó hoog, dat wij besloten hebben, alleen op

verzoek van hen die daarin belang stellen, een foto van

Attacus atlas baliensis te verstrekken en kan men dan deze

afbeelding in het exemplaar van het Tijdschrift bevestigen.


